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 .بوقعيج  وعبدالقادر –عبد الصمداخريبش: السادة ألاعضاء بحضور  و اللطيف زكود برئاسة السيد عبد مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

2122-10-01 : بتاريخ 05 محضر رقم  

ـــــها تاريــــــخ بدايتها ــ ـــ ــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــ ــــق مـ ــ البطاقة أو الرخــصة قمر  الفريـــ ـــم والنسب  ــــاراة الفئة الاســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  املبــ

 القسم الثالث

21-10-2122  شباب ميرادور / شباب ترجيست  كبار محمد كينة 011001 شباب ميرادور  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

21-10-2122  سب الحكم 
مبارتين موقوفتا + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 فتح الرواض ي/ سبورتينغ أريج طنجة  كبار عبد الاله زروق  001150 سبورتينغ أريج طنجة

21-10-2122  سب الحكم 
مباريات موقوفة 0+ مباريات نافذة 0

 التنفيذ
 فتح الرواض ي/ سبورتينغ أريج طنجة  مدرب أحمد صالح 52112 سبورتينغ أريج طنجة

21-10-2122  سب الحكم 
مباريات موقوفة 0+ مباريات نافذة 0

 التنفيذ
 نادي الحسيمي/ شباب املالليين  مدرب عماد بن شايب 52105 نادي الحسيمة

21-10-2122  سب الحكم 
مبارتين موقوفتا + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 نادي الحسيمي/ شباب املالليين  كبار عز الدين طنطان 010101 نادي الحسيمة

21-10-2122  سب الحكم 
مبارتين موقوفتا + مبارتين نتفذتين 

 التنفيذ
 شباب طنجة/ شباب ادرادب  كبار املداحي محمد 011010 شباب طنجة

 القسم الرابع

21-10-2122  سب الخصم 
مباراة موقوفة + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 أمل طنجة/ شباب العوامرة  كبار محمد الرواس ي 051152 شباب العوامرة

21-10-2122  ضرب الخصم 
مباراة موقوفة + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 أمل طنجة/ شباب العوامرة  كبار اسامة بن داود 000010 طنجةأمل 

21-10-2122  سب الحكم 
مبارتين موقوفتا + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 أمل طنجة/ شباب العوامرة  كبار أيمن كولي 012101 أمل طنجة

21-10-2122  سب الحكم 
مبارتين موقوفتا + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 رجاء طنجة/ هالل طنجة  كبار عبد الحميد أخيار 010100 رجاء طنجة



 

 

 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

21-10-2122  وفاء العرائش/ أمل طنجة  كبار أيمن بلعيش 050500 أمل طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

21-10-2122  سب الخصم 
مباراة موقوفة + فذتين مبارتين نا

 التنفيذ
 وفاء العرائش/ أمل طنجة  كبار عبد العالي احديدش 011151 أمل طنجة

21-10-2122  أمل بدريون / أتلتيك مشالوة  كبار ياسين ردود 011105 أتلتيك مشالوة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

21-10-2122  أمل بدريون / أتلتيك مشالوة  كبار أشرف الشيخ 005015 أمل بدريون  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 الفئات الصغرى 

00-10-2122  جوهرة مسنانة/ نادي كرونا  شبان موس ى زروال 015115 نادي كرونا مبارة نافذة منع فرصة سانحة للتسجيل 

21-10-2122  شباب العوامة/ إتحاد طنجة  كتاكيت عبد السالم بنعودة 010105 اتحاد طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 


